Tır Yıktı SEDAŞ Yaptı
SEDAŞ enerjinin kesintisiz olarak şebekede sürekli var olması için her kesintiye hızla müdahale ederek bir
an önce yeniden elektrik vermek için ekipleri ile mücadele ediyor.
SEDAŞ ekipleri enerji kesintilerine hızla müdahale için alarmda bekliyor. SEDAŞ elektrik kullanıcılarının
elektriksiz kalmaması için adeta sahada her tür kesintiyle mücadele ediyor. Bu tür olaylardan en son yaşananı
da bir TIR’ın Sakarya’nın Pamukova İlçesinde D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesinde bir akaryakıt
istasyonunda manevra yaparken meydana geldi.

Otomobil taşıyan TIR, SEDAŞ’ın elektrik şebekesine ait orta gerilim hattının demir örgülü direğine çarptı.
TIR’ın çarpmasının etkisi ile orta gerilim hattı direği devrilirken, D-650 kara yolu iki yönlü trafiğe kapandı.
Pamukova Trafo Merkezi köyler grubu çıkışına ait direğe TIR çarpınca, SEDAŞ ekipleri bu çıkışa ait hatların
bağlantısını açtı ve Köy Gruplarına yeniden enerji verme işlemini gerçekleştirdi. Yıkılan direk onarım için boşa
çıkarıldı.

SEDAŞ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
N.Kemal Y’nin kullandığı 34 AN…. Plakalı otomobil yüklü TIR’ın çarptığı 34 Bin 500 Voltluk yüksek gerilim
enerji nakil hattının iletkenleri koparak kara yolu üzerine düştü. SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri, orta
gerilim hattının toparlanması ve tehlikenin önlenmesi için hızla olaya müdahale ettiler. SEDAŞ ekipleri orta
gerilim hattını onarmak için çalışma başlatırken, yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra trafik
ekiplerinin de müdahalesi ile D-650 kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak tekrar sağlandı. SEDAŞ ekipleri
orta gerilim direği ve elektrik şebekesi hattının onarım çalışmalarını sağlarken, trafik ekipleri orta gerilip
hattına çarpan TIR şoförüne cezai işlem uyguladı.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin
kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi
arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında,
bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda
oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım
şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve
toplamda 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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